2021-47911
Informacja o zgłoszonych projektach lokalnych do budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2022 rok wraz z wynikami ocen i uzasadnieniami, na podstawie § 4 ust. 8 uchwały nr 116/VIII/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 11 września 2019 r. w sprawie budżetu
obywatelskiego Miasta Rybnika - projekty niedopuszczone do głosowania - aktualizacja informacji z 8 września 2021 r.
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Nr
zad.

Dzielnica

L-4-5 Chwałowice

L-4-6 Chwałowice

L-16-1 Orzepowice

L-16-4 Orzepowice

Tytuł projektu

Lokalizacja

Krótki opis

Wyposażenie Parku Kozie
Góry w wielofunkcyjne ławki
fitness

nr działki: 806/82,
803/81, 287/80

DIRTPARK - Tor
Rowerowych Akrobacji

Stworzenie miejsca przeznaczonego
do treningu wyczynowej jazdy
na rowerze i przygotowania
przeszkód do wykonywania
rowerowych akrobacji. W ramach
projektu powstaną przeszkody
dzielnica Chwałowice,
o różnym poziomie trudności.
wolny teren o długości ok.
Obiekt będzie składał się z rampy
60 m
startowej, co najmniej dwóch
przeszkód szkoleniowych do nauki
skakania i co najmniej dwóch
przeszkód dla zaawansowanych
z wolnostojącymi wybiciami
stalowo-drewnianymi.

Doświetlenie i doznakowanie ul. Rudzka, nr działki:
przejazdu rowerowego
3714/332,
Rudzka - Bulwary
4774/351

Montaż ławek fitness na terenie parku,
dzięki którym można wykonywać
ćwiczenia.

Wykonanie doświetlenia
i doznakowania przejazdu
rowerowego na ul. Rudzkiej
w okolicach Bulwaru nad Nacyną.

teren obok głównej płyty
Wykonanie podbudowy pod boiska piłkarskiego "Zuch Wyrównanie terenu, wykonanie
boisko typu orlik za sztuczną Orzepowice",
podbudowy mieszankami kruszyw
trawą
ul. Łączna 55, nr działki: oraz wykonanie niezbędnego drenażu.
1563/47

Kwota
wnioskowana

35 300,00 zł

65 000,00 zł

30 000,00 zł

43 700,00 zł

Kwota
przeznaczona
dla dzielnicy

65 000,00 zł

65 000,00 zł

Ocena formalna

Ocena merytoryczna

pozytywna negatywna (uzasadnić)

pozytywna negatywna (uzasadnić)

Odowłanie

-

negatywna: brak zgodności
z § 3 ust. 4 uchwały – projekt
nie został zgłoszony przez
mieszkańca dzielnicy, której
projekt dotyczy.
Projekt zgłoszony przez
mieszkańca dzielnicy
Chwałowice, natomiast
miejscem realizacji jest
dzielnica Meksyk

-

-

nie złożono
odwołania

-

negatywna: brak zgodności
z § 3 ust. 4 uchwały – projekt
nie został zgłoszony przez
mieszkańca dzielnicy, której
projekt dotyczy.
Projekt zgłoszony przez
mieszkańca dzielnicy
Rybnik-Północ, natomiast
miejscem realizacji jest
dzielnica Chwałowice

-

-

nie złożono
odwołania

45 000,00 zł pozytywna

45 000,00 zł pozytywna

-

-

-

negatywna: brak zgodności
z § 3 ust 1 pkt 3) przedmiotowa budowa
oświetlenia wiąże się
z montażem jednego słupa
oświetleniowego oraz
okablowania na terenie
będącym w użytkowaniu
wieczystym spółki PGE
Energia Ciepła S.A. realizacja
inwestycji na gruncie
stanowiącym własność osoby
trzeciej oraz klaso użytku
"wody płynące” jest zatem
ograniczona.

nie złożono
odwołania

-

negatywna: brak zgodności
z § 4 ust 3 pkt 4) - oszacowany
koszt wykonania podbudowy
dla boisko o wymiarach
55 x 22 m jest zaniżony
w porównaniu do kosztów
zrealizowanych zadań
o podobnym zakresie przez
Wydział Inwestycji

odwołanie
odrzucono:
podtrzymano
negatywną
ocenę
merytoryczną

5

6

7

L-16-5 Orzepowice

Wielofunkcyjne
ogólnodostępne
boisko do piłki
plażowej, siatkowej
i nożnej

Wykonanie wielofunkcyjnego,
ogólnodostępnego boiska
teren obejścia boiska
do piłki plażowej,siatkowej i nożnej.
TKKF "Zuch" Orzepowice, Wyrównanie terenu, wykonanie
ul. Łączna 55,
podbudowy, wyspanie piasku
nr działki: 1563/47
płukanego, wykonanie chodnika dojścia zamiast obecnego dojścia
trawiastego.

L-24-3 Śródmieście

Stworzenie Strefy relaksu
w otoczeniu Parku nad
Nacyną w Rybniku

Park nad Nacyną, nr
działki: 1257/160

L-24-4 Śródmieście

ul. Piasta, nr działki:
1032/93,
Odtworzenie drzewostanu
ul. Na Górze, nr działki:
w obrębie ulic Piasta, Na
586/105,
Górze,
ul. Mikołowska, nr działki:
Mikołowska, Juliusza Ligonia 922/27,
i św. Antoniego
ul. Juliusza Ligonia i Św.
Antoniego, nr działki:
1146/96

Stworzenie strefy relaksu z
elementami
małej architektury (leżanki, hamaki,
zestawy piknikowe).

Nasadzenia 14 niewielkich drzew
wzdłuż ulic: Na Górze, Piasta,
Św. Antoniego i Juliusza Ligonia oraz
jednego kasztanowca u zbiegu
ulic Mikołowskiej i Na Górze.

41 350,00 zł

36 500,00 zł

18 000,00 zł

269 850,00 zł

45 000,00 zł pozytywna

55 000,00 zł pozytywna

55 000,00 zł pozytywna

-

-

-

-

negatywna: brak zgodności
z § 4 ust 3 pkt 4) - oszacowany
koszt wykonania inwestycji jest
zaniżony w porównaniu do
kosztów zrealizowanych zadań
o podobnym zakresie przez
Wydział Inwestycji

odwołanie
odrzucono:
podtrzymano
negatywną
ocenę
merytoryczną

-

negatywna: brak zgodności
z § 4 ust. 5, pkt 2c uchwały pomysłodawca nie dokonał
korekty projektu
w wyznaczonym terminie

nie złożono
odwołania

-

negatywna: brak zgodności z § 4
ust. 3, pkt 2, 3, 4 uchwały projekt nie jest zgodny
z obowiązującymi przepisami
prawa w zakresie nasadzeń drzew.
Zgodnie z §53 Rozporządzenia
Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie, odległość pnia
drzewa od krawędzi jezdni nie
powinna być mniejsza niż 3 m, a
minimalna szerokość pasa zieleni
w przypadku gdy przeznaczony jest nie złożono
do wegetacji drzew wynosi 3 m.
odwołania
Projekt jest sprzeczny ze
standardami kształtowania i
pielęgnacji terenów zieleni Miasta
Rybnika.
W projekcie przyjęto koszt zakupu
sadzonki w wysokości 200 zł,
natomiast sadzonki o
odpowiednich parametrach
kształtują się w cenie 300-350 zł.
Kosztorys nie uwzględnia zakupu
palików (3 szt. na drzewko),
tasiemek do wiązania
drzewek i wykonania pasów
zieleni.

